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Kā uzvilkts pulkstenis - tāds mūžs tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap tevi griežas visa.
Tu gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika risa.
Cienījamie
Vārkavas novada pedagogi!
Vārkavas novada dome sveic jūs Starptautiskajā
skolotāju dienā un vēl, lai jūsu prieks par paveikto
vairo arvien lielākus sapņus, pēc kuriem tiekties ikdienā!

LŪDZAM PIEDALĪTIES FOTOIZSTĀDES VEIDOŠANĀ PAR GODU
VĀRKAVAS MUIŽAS PILS
150 GADU JUBILEJAI

Cien. Vārkavas novada iedzīvotāji! Šogad atzīmēsim Vārkavas muižas pils 150. gadskārtu.
Par godu šim notikumam Vārkavas muižas pilī tiks rīkota fotoizstāde. Lūgums jums – pameklējiet savos ģimenes fotoalbumos
vai krājumos fotogrāfijas, kas ataino muižas pils vēsturi un nogādājiet tās līdz š.g. 31. oktobrim Upmalas bibliotēkā (Skolas
iela 5, Vecvārkava) vai Vārkavas
novadpētniecības muzejā – kultūrvēstures un tūrisma centrā
(Vārkavā, Kovaļevsku iela 6). Fotogrāfijas noskenēsim un atdosim. Ļoti ceram uz jūsu atsaucību! Tālr. papildu informācijai
29295225 (Alda Upeniece) un
27059046 (Elvīra Āboliņa). Izstāde būs apskatāma novembrī.

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
RĪKO IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
No 3. - 5. novembrim Vārkavas novadā norisināsies Vārkavas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu
iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz
jautājumiem.
Vārkavas pagastā
 3. novembrī plkst. 10.00 Piliškās, saieta vietā;
 3. novembrī plkst. 14.00 Vārkavā, tautas namā.
Rožkalnu pagastā
 4. novembrī plkst. 10.00 Arendolē, krīzes centra zālē;
 4. novembrī plkst. 14.00 Rimicānos, kultūras nama zālē.
Upmalas pagastā
 5. novembrī plkst. 10.00 Vanagos, IAC „Vanagi” telpās;
 5. novembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē.
Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības dažādu
jomu speciālisti.
VĀRKAVAS NOVADA DOME AICINA LĪDZ
Š.G. 16.OKTOBRIM PIETEIKT
PRETENDENTUS GODA UN ATZINĪBAS
RAKSTU SAŅEMŠANAI!
Abu apbalvojumu piešķiršanas kārtības nolikumus lasiet
www.varkava.lv/Jaunumi.
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DOMES LĒMUMI 2015. GADA SEPTEMBRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
Septembrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras
komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (22. septembrī), Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (29. septembrī) un domes kārtējā sēde (29. septembrī).
Domes kārtējā sēdē 2015. gada 29. septembrī
lēma: par dalību projektā „Proti un dari”, par Vārkavas novada Rīcības un Investīciju plānu 2012.-2018.
gadam aktualizāciju, par nekustamā īpašuma iegādi
„Vecvītoli”, par ceļa posma ņemšanu apsaimniekošanā, par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi, par
grozījumiem lēmumā, par zemes gabalu ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai, par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa aktualizāciju, par pamatlīdzekļu norakstīšanu,
par autoceļu fonda sadalījumu 2016.-2017.gadam, par
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā, par finansējuma piešķiršanu, par zemes ierīcības projekta „Mikalova” apstiprināšanu, par
sadarbības līguma pagarināšanu ar Preiļu novada
izglītības pārvaldi, par zemes nomas līguma pagarināšanu.

 Piedalīsies projektā „Proti un dari”
Balstoties uz normatīvajiem aktiem un atsaucoties
uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
ierosinājumu, kā arī izvērtējot pašvaldības situāciju, nolēma piedalīties projektā „Proti un dari”, kura mērķgrupa ir NVA nereģistrētie NEET (ar NEET apzīmē jauniešus, kas nemācās un nestrādā
(no angļu val. – not in employment, education or
training) jaunieši. Projekts paredz attīstīt viņu
prasmes un veicināt iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā. Pašvaldība projektā ir gatava iesaistīties no
2016. gada 1.aprīļa, par tā īstenošanu būs atbildīga Vārkavas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Smilga.

 Ņems ceļa posma apsaimniekošanā
Š.g. 7. septembrī tika saņemts iesniegums ar lūgumu ņemt ceļa Znotiņi – Mazie Klapari
(Vārkavas pagastā) 450 m garu posmu apsaimniekošanā. Dome akceptēja šo lūgumu un tuvākajā laikā slēgs līgumu ar 4 šī servitūta ceļa zemes īpašniekiem par ceļa ņemšanu apsaimniekošanā.

 Pārbaudīs „skolotāju mājas” Vecvārkavā
tehnisko stāvokli
Vārkavas novada dome izskatīja pašvaldības izpilddirektora p.i. I.Kivlenieces iesniegumu un nolēma veikt dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju pārbaudi un tehnisko apsekošanu. Nepieciešamos līdzekļus 800 EUR apmērā piešķīra no
Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada budžeta

sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
Pārbaude notiks š.g. 8. oktobrī. Pārbaude nepieciešama, lai konstatētu šī pašvaldības īpašuma
akūtākās nepilnības un nākamā gada budžetā
ieplānotu finanšu līdzekļus to novēršanai.

 Sadalīja autoceļu fonda līdzekļus
2016.-2017. gadam

Vārkavas novada dome izskatīja jautājumu par
autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2016. –
2017. gadam un noteica tos pašvaldības autoceļus, kuri tiks remontēti pirmām kārtām. Pašvaldības autoceļu labošanu, caurteku izbūvi un
grāvju rakšanu noteica šādā prioritārā secībā:
1) Brieži-Lapsas remonts (10 cm grants seguma
uzklāšana 50 m garumā);
2) Lielie Stradiški – Mukāni remonts (10 cm
grants seguma uzklāšana 200 m garumā);
3) Alkšņāres – Augšmukti (caurtekas rekonstrukcija);
4) ceļa (servitūts) posma līdz „Dāboliņu” mājām
0,7 km grāvju rakšana un uzbēršana.
Pirmie četri ceļa posmi ir tie, kas netika izpildīti,
pamatojoties uz 2014.gada 29. aprīļa Vārkavas novada domes lēmumu (protokols Nr. 8/13) „Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2014.gadam”, līdz ar
to tie pāriet jaunā prioritāšu saraksta augšgalā.

5) Ceļš uz kompleksu Vārkavā (seguma uzbēršana);
6) Pilišku ielu ceļu seguma atjaunošana;
7)Novosele – Šusta ezers – Šaripovka (caurtekas
rekonstrukcija);
8) Šķilteru tilts pār Preiļupei (daļējs remonts);
9) Svaļbišķi – Mazkurīši (caurtekas rekonstrukcija, bedru aizbēršana);
10)Brieži – Jadvigova – Strodi (caurtekas rekonstrukcija, bedru aizbēršana);
11) Vecvārkavā, Upes ielas posms (grāvju rakšana un uzberšana);
12) Vārkavas apvedceļš Nr. 8 (grāvju rakšana un
uzberšana);
13) Brieži – Sergunta (grāvju rakšana, uzbēršana);
14)Vārkavas apvedceļš Nr. 9 no Gavariem
(grāvju rakšana un uzberšana);
15) Kalēji – Lazdāni (uzbēršana);
16) Arendole – Aizalksne (caurteku rekonstrukcija un grāvju rakšana);
17) Piliškas – Vēverauka (uzbēršana);
18) Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbišķas (grāvju rakšana un uzberšana);
19) Zaķīši – Krustceles (caurteku rekonstrukcija
un grāvju rakšana).
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 Piedzen nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus bezstrīda kārtībā

Uz šī gada 15. septembri pašvaldībai bija vairāk nekā 40 NĪN parādnieku, kuri pirms tam
bija vairākkārt brīdināti par savu parādu. Tā
kā šīs personas brīdinājumus nav ņēmušas
vērā un maksājumi joprojām nav veikti, domes sēdē pieņēma lēmumu, ka šos parādus
piedzīs bezstrīda kārtībā. 7 dienas pēc lēmuma stāšanās spēkā (likumā paredzētais laiks,
lai uzsāktu lēmuma apstrīdēšanu), pašvaldība nodos šīs lietas tiesu izpildītājiem.

Lūdzam iedzīvotājus līdz š.g. 14. oktobrim
paust savu viedokli, atbildot uz aptaujas jautājumu, kas publicēts pašvaldības mājaslapā
www.varkava.lv labajā izvēlne.
Pašvaldībai ar šīs aptaujas palīdzību ir jānoskaidro privātā sektora iespējas piedāvāt mājokli patvēruma meklētājiem. Jums ir jāatbild
uz jautājumu, vai Jūs varat (protams, par samaksu) piedāvāt patvēruma meklētājiem apmešanās vietu? Šīs aptaujas rezultāti, kā arī
informāciju par pašvaldības iespējām būs jāiesniedz LR Ekonomikas ministrijai.

NOVADA ATTĪSTĪBA
Nolemts, kurus novada lauku ce- vadam ir piešķirta kvota 780 000 EUR apmērā, kura tiks sadalīta visiem pagastiem
ļus būvēs vai pārbūvēs
 Vārkavas novada domes projektu vadītāja
Lilita Gavare

Septembra sākumā norisinājās iedzīvotāju
sapulces, kuras tik rīkotas sakarā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 457, kuri stājās spēkā 2015.gada 28. augustā par „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”, tika
izvirzīti prioritārie pašvaldību ceļi un ceļu
posmi, kuriem šī projekta ietvaros ir paredzēta būvniecība vai pārbūve. Vārkavas no-

vienādi. Iedzīvotājiem vienojoties, tika nolemts, ka tiks rekonstruēti šādi ceļi: Upmalas
pagastā Kazēri – Dzeņi – 1,49 km, ceļa Vanagi – Kļavinski posms no 1,04-3,42 km jeb
kopumā 2,38 km; Vārkavas pagastā Dovole
– Piliškas 1,97 km, Gateris – Kaļvi – 2,99
km; Rožkalnu pagastā Kvedervecumi – Krievu purvs 1,00 km, Andiņi – Gadzāni – 3,65
km. Tuvākajā laikā pašvaldība izsludinās iepirkumu minēto ceļu tehnisko projektu izstrādei. Kad tehniskie projekti būs gatavi,
varēs izsludināt iepirkumus būvniecībai. Ja
viss noritēs bez aizķeršanās, plānots, ka remontdarbi varēs sākties nākamā gada vasarā. Jāatgādina, ka pašvaldībai šis projekts
jālīdzfinansē 10 % apmērā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā”



Vārkavas novada domes projektu vadītāja Lilita Gavare
2011.gada 19.maijā, Rīgā, starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vārkavas novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta
īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Speciālistu
piesaiste Vārkavas novadā”. Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127.
2015. gada 31 augustā ir noslēdzies speciālistu piesaistes projekts, kura laikā tika nodrošinātas darba vietas vides inženierim un sociālajam darbiniekam. Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 26
323,13
eiro,
kuru
100%
finansē
Eiropas
Savienība.
___________________________________________________________________
PROJEKTU „Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā” FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VĀRKAVAS NOVADA DOME.

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2015. gada 7.oktobrī
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IESTĀŽU JAUNUMI
Nosvinēja Vanagu skolas 95. dibināšanas gadadienu
 Maija Praņevska, Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lai arī Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagu
pamatskola 2012. gadā tika reorganizēta, pateicoties tam, ka bijušās skolas telpās darbojas informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” un to vada
bijusī Vanagu pamatskolas direktore Janīna Praņevska, Vanagi savu vēsturi un vanadziešus neatstāj novārtā un turpina kopš 1990. gada iesākto
tradīciju – ik pēc 5 gadiem rīkot skolas absolventu
un darbinieku salidojumus. Šoreiz Vanagu skolas
absolventi un darbinieki savus kārtējos satikšanās
svētkus svinēja 29. augustā. Pasākums pulcēja
vairāk nekā 200 dalībnieku un sākās, kā ierasts
visos iepriekšējos piecos salidojumos – ar Svēto
Misi Vanagu baznīcā, koncertu informācijas un
atbalsta centra zālē un balli. Satikšanās prieku
vairoja arī tas fakts, ka bijušās skolas zāle šovasar
ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas – zāles grīdai
ir veikts remonts un nomainīts segums – pasākuma viesiem bija iespēja pirmajiem izmēģināt un
iedejot jauno ozolkoka parketu. Savukārt vecās un
tik daudz kopš 1959. gada pieredzējušās dēļu grīdas daži fragmenti ir nodoti Vanagu pamatskolas
muzejam un kļuvuši par savdabīgu eksponātu.
Vecie skolas grīdas dēļi, protams, glabā daudz
sentimentālu atmiņu, taču vanadzieši ir ļoti lepni
par to, ka viņu vidū ir cilvēks, kas Vanagu vēstures izpētei ir veltījis ļoti daudz darba un laika –
2008. gadā nāca klajā ļoti izsmeļošs un aizraujošs
pētījums „Vanagu vēstures lappuses”, ko sarakstījis novadpētnieks Jānis Vaivods (pētījums ievietots novada pašvaldības interneta vietnē
www.varkava.lv). Tajā Vanagu skolas vēsture
Latgales skolu attīstības kontekstā ir atspoguļota
127 lappusēs, apmēram pusi no tā aizņem arī unikālas fotogrāfijas, kas kopumā sniedz ļoti plašu un
saturīgu ieskatu Vanagu un apkaimes skolu dzīvē
no pašiem pirmsākumiem, piem., ka „pirmā skola
tuvākajā apkārtnē nodibināta 1908. gadā Neiceniekos (iepretim Vanagiem, otrpus Dubnai). Māju
saimnieki, brāļi Miķelis, Juris, Andrejs un Aloizs
Neicenieki mājas pārdevuši un aizbraukuši uz
Tomsku. Viņu mājās tad arī ierīkota pirmā skola.
Šajās mājās skola atradusies līdz 1912. gadam,
skolotājs Melderis.” Savukārt par Vanagu skolas
vēsturi viņš ir atradis un apkopojis šādu informāciju: „Pirmā skola Vanagu pusē tiek nodibināta
1920. gadā. Skola atradās Vārkavas pagasta Mačānu kopienas (novada) Pūgu sādžā (tag. Pūgaiņos)
Jāņa Ušacka mājās (tagadējo Višņevska māju vietā). Skola saucās Mačānu 1. pakāpes pamatskola.
Skolas telpas īrēja Vārkavas pagasta pašvaldība,

Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalībniekus rotaļās.

skolu uzturēja Daugavpils apriņķa valde. Pirmā
skolotāja un skolas pārzine Antoņina Kvedere, 1.
pakāpes skolotāja tiesības ieguvusi Pēterpilī. Skolās tika ievērots 1919.gada 8. septembra LR likuma Nr.155 par Latvijas izglītības iestādēm 39. paragrāfs, kurš noteica: „Visās obligātajās skolās
mācības jāpasniedz skolēnu ģimenes valodā”.
1921. gada rudenī skola tiek pārcelta uz Donata
Babra mājām Šķilteros (tagadējās Andreja Čivkuļa
mājas vietā). Šajā laikā sāk strādāt otra skolotāja
– Eugenija Timšāne. 1922. gada rudenī skolai
telpas tiek īrētas Eduarda Rusiņa mājās Mačānos.
Skolas pārzine Milda Ozols, otrā skolotāja Vanda
Arcimoviča. Skolu apmeklē 80 skolēni, šauro telpu dēļ mācības notiek divās maiņās. 1923./24. mā
-cību gadā V. Arcimovičas vietā sāk strādāt skolotājs Eduards Trapšs-Kārkls. 1924. gada rudenī
skola tiek pārcelta uz Vanagiem – Ambrozija Rusiņa mājām, skolas nosaukums Vanagu-Mačānu 1.
pakāpes pamatskola. Skola atradās aiz tagadējās
Strodu-Ušpeļu klēts. Skolas pārzinis Eduards
Trapšs, otrā skolotāja Franciska Ivbule. Skolu apmeklē 97 skolēni, telpu trūkuma dēļ mācības notiek divās maiņās.”
Pētījumā var izlasīt arī tādus faktus, ka, piem.,
1925./26. mācību gads Vanagu skolā sākas ar viena mēneša nokavēšanos, jo pagasta valde nav nokārtojusi telpu īres jautājumu. Šajā laikā skolas
pārzine Franciska Ivbule, otra skolotāja Adele Paķere. Skolu apmeklē 95 skolēni, bet nelaime tā, ka
skolā tikai 40 sēdvietas. Šajā bezizejas stāvoklī
abas skolotājas rod, mūsdienu skatījumā, dīvainu
risinājumu – lasīšanas stundā skolēni stāv kājās,
bet rakstīšanas stundā sēd solos vai raksta stāvot,
burtnīcas novietojot uz palodzes.
Vislielākais skolēnu skaits Vanagu skolā ir
1951./1952. m.g. – 222.
Ir saskaitīts, ka, mainoties valsts varām un izglītības sistēmām, Vanagu skolas nosaukums kopš tās
pastāvēšanas ir mainījies 12 reizes.
1940.g. janvārī laikraksts „Latgolas Vōrds” raksta,
ka Līvānu pagasta valde nolēmusi lūgt valdību celt
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Vanagu skolu par valsts līdzekļiem. Turpat ir lasāms par vietējo iedzīvotāju atsaucību skolas celtniecībai nepieciešamo radžu (dolomīta) vešanā.
1940.g. 16. janvārī uzsāktajā radžu vešanas talkā
150 pajūgi divās dienās saveda visus iecerētos un
sagatavotos – 360 m3 dolomīta (radžu). Diemžēl
okupācijas varasvīri skolas celtniecībai sagatavoto materiālu 1954. gadā izlietoja kolhoza govju
kūts celtniecībai.
Bet par pirmo salidojumu novadpētnieks
J.Vaivods raksta šādi: „1990.gada 4. augustā notiek Vanagu skolas 70 gadu jubilejas svinības –
viens no vērienīgākajiem sarīkojumiem skolas
vēsturē. Svinības ievada svinīgais dievkalpojums
Vanagu baznīcā. Dievkalpojumu vada draudzes
prāvests Jāzeps Pujats un priesteri, bijušie Vanagu pamatskolas audzēkņi: P. Vaivods, A. Blaževičs, P. Onckuls. Tiek iesvētīts Valsts karogs un
Līvānu „Daiļradē” izgatavotais skolas karogs.
Dievkalpojumā
dzied
studentu
koris
„Akadēmiskais vainadziņš”. Skolas 70 gadu jubilejas svinībās piedalās vairāk kā 500 dalībnieku,
t.sk. 289 bijušie skolas absolventi, bijušie skolotāji, 86 gadus vecā skolotāja Ērika Lācis. Skolas
pagalmā svinību dalībniekiem koncertu sniedz
bijušo skolas audzēkņu – Jura Vaivoda vadītā
kapela „Usma”, iepriekš minētais studentu koris
un Jāņa Dauguļa pūtēju (mežradznieku) kvartets.
Vairāki bijušie skolas absolventi savai skolai pasniedza dāvanas. Tā, Vanagu pamatskolas 1940.g.
6. izlaiduma absolvents – vēstures zinātņu kandidāts (nākamais doktors), Alfrēds Staris skolai dāvina savu vēstures aprakstu „Mana pirmā skola”.
Vairāki skolas jubilejas dalībnieki ierosina turpmāk ik pēc 5 gadiem sarīkot absolventu salidojumu un skolas jubilejas svinības. Par skolas 70 gadu jubilejas svinību sarīkošanu vislielāko pateicību pelnījuši galvenie svinību organizētāji – skolas
direktore – Janīna Praņevska un kolhoza
„Vanagi” priekšsēdētājs Paulis Onckulis”.
Vanagu skolu kopš tā pirmā izlaiduma beiguši
aptuveni 1180 skolēni. Absolventi, protams, ir
tālākizglītojušies, apguvuši dažādas profesijas,
ieņem dažādus amatus, kā arī ir rūpīgi kopuši
savus talantus un aizraušanās. Par to varēja pārliecināties, apmeklējot gan baznīcu, gan vērojot
svētku koncertu – Svēto Misi Vanagu Sv. Annas
baznīcā vadīja skolas absolvents, priesteris Edgars Cakuls, kā arī koncertu divarpus stundu garumā sniedza skolas absolventi vai viņu vadībā
esoši kolektīvi un bijušie darbinieki. Arī pasākuma vadītāji - Vārkavas novada domes jaunatnes
lietu speciāliste Jolanta Smilga (viņa vienlaikus
bija arī scenārija autore) un viņas brālis Māris
Rusiņš – ir Vanagu skolas absolventi jau trešajā
paaudzē!
Pēc dievkalpojuma pasākuma viesi tika aicināti
uz skolas pagalmu, kur pie ugunskura, atskatoties

uz šī gada Dziesmusvētku vasaru, uzstājās Līvānu
folkloras kopas „Ceiruleits” jaunākā grupa un folkloras kopa „Vecvārkava”. Tālāk koncerts turpinājās IAC „Vanagi” zālē, kur mīlestības deju kopā
ar partneri Lauri Gavaru izdejoja Vanagu pamatskolas pēdējā izlaiduma absolvente Zane Lāce.
(Zane ir arī aizrautīga fotogrāfe, un viņas fotoizstāde pasākuma laikā bija apskatāma.) Tā kā bijušās skolas zālei ir jauna grīda, tad koncertā visvairāk priekšnesumu sniedza Vanagu vidējās paaudzes tautas deju kopa „Vanagi”, savukārt muzikālus priekšnesumus bija sagādājuši: Liliāna Zarāne kopā ar savu meitu Simonu, vietējais sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi!”, Liene Praņevska, Karīna un Rēzija Lazdānes, Aija Skutele,
Signija un Sindija Isajevas, skolotājas Birutas
Daugules krustmeita Dzidra Celmiņa. Atceroties
vienu no skolas populārākajiem pasākumiem
„Popielu”, par Burjatijas večiņām bija sataisījušās
skolas bijušās pedagoģes un darbinieces, kā arī
dzejisku, muzikālu un akrobātisku priekšnesumu
bija sarūpējuši skolotāju Bernānu, Neicenieku

un Staru ģimeņu bērni (attēlā). Viņi ne tikai dziedāja un lasīja Zinību dienai veltītu dzeju, bet arī
veidoja dažādas piramīdas, kā to savulaik fizkultūras stundās bija mācījis skolotājs Kokins. Salidojuma noslēgumā visa zāle vienojās kopīgā
dziesmā – Vanagu skolas himnā, kurai vārdus ir
sacerējusi skolas bijusī angļu valodas skolotāja
Maija Marija Vaivode, bet mūziku - viņas māsa,
mūzikas skolotāja Biruta Freimane. Absolventi
ļoti sirsnīgi sveica savus bijušos pedagogus, kas
bija ieradušies kuplā skaitā. Pedagogu pulkā bija
arī skolas ilggadējās skolotājas – Rita Vaivode
(nostrādājusi Vanagu skolā no 1961.gada –
2000.gadam), Tekla Kokina (no 1954.gada –
1993.gadam) un Biruta Daugule (no 1961. gada –
2010. gadam). Pasākumu filmēja vietējais fotogrāfs Jānis Vaivods, kurš vanadziešu ikdienu un
svētkus ir fotografējis un filmējis vairāku gadu
desmitu garumā. Viņš vides kabinetā pasniedza
arī īsu vēstures stundu – tajā tika rādīti dažādi
Vanagu notikumu fragmenti.
Pašvaldības vārdā vanadziešus sveica Vārkavas
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novada domes priekšsēdētājas vietniece Antra
Vilcāne, kas arī pati ir Vanagu skolas absolvente,
kā arī ilggadējās skolas pedagoģes meita. Viņa
runāja par to, ka šādās satikšanās reizēs allaž tiek
daudz vērtēts; spriests gan par to, kas ir izdarīts
un ne mazāk arī par to, kas nav; atminējās savu
bērnību un mammu, kuru skola burtiski iesūca
sevī, tādējādi uzsverot pedagoga un viņu bērnu
interesanto, taču ne vienmēr vieglo likteni. Viņa
joprojām tic, ka Vanagu skola kādreiz atdzims un
atgādināja par divām pamatlietām, kas liek saprast, ka dzīvojam: pirmās ir atmiņas, kas sauc
atpakaļ un liek izvērtēt dzīvi, un otrā ir sapņi, kas
nes mūs tālāk nākotnē. Viņa novēlēja, lai šis atmiņu lidojums ir gaišs un patīkams un lai, dzīvojot tajās, tomēr tiek izsapņoti sapņi nākotnei. Savukārt informācijas un atbalsta centra „Vanagi”

vadītāja Janīna Praņevska pateicās visiem koncerta dalībniekiem un ikvienam, kas palīdzēja
svētkiem notikt, kā arī pauda lielu prieku par satikšanos, kuplo absolventu skaitu, viņu brīnišķīgo koncertu un to, ka pašvaldība vienmērīgi rūpējas par visām novada vietām un tādēļ informācijas un atbalsta centra zālei nu ir droša, laba
un skaista grīda. Viņa pastāstīja par ieceri veikt
visas zāles kosmētisko remontu, līdz ar to Vanagos būtu par vienu sakoptāku vietu vairāk.
Pasākuma viesus dejošanai „iesildīja” Oskara
Bērziņa vadītā Līvānu kapela „Augusti”, bet ballē
muzicēja grupa „Līdums”, kuras sastāvā spēlē
bijušais skolas audzēknis Osvalds Drancāns. Satikšanās svētki bija ilgi un cītīgi gaidīti, tāpēc turpinājās līdz pat otrā rīta desmitiem.

Vārkavas vidusskolēni gūst pieredzi, kā radīt un prezentēt
biznesa idejas
 Konkursa vērotāju vārdā Marita Ērgle
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Norvēģu finanšu instrumenta programmas
LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros 23. septembrī Daugavpils novada kultūras namā „Vārpa’’ norisinājās biznesa ideju aizstāvēšanas fināla pasākums „Biznesa ekspresis’’.
Šī pasākuma rīkotājpartneris bija Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora operators, SIA
„VBII”, kura vadītāja ir mūsu skolas absolvente
Lāsma Stankeviča. Viņa vēlējās arī mums, Vārkavas vidusskolas audzēkņiem, radīt interesi par biznesa ideju veidošanu un aizstāvēšanu. Tā mēs tikām uzaicināti uz Latgales novada „Biznesa ekspreša’’ pieturu Daugavpilī.
Pasākuma laikā tika aizstāvētas 5 biznesa idejas,
kuras tika atzītas par labākajām Latgalē. Dalībnieku prasmi un ideju pamatīgumu, kā arī ilgtspēju
vērtēja stingra žūrija, kurā bija arī ministriju pārstāvji. Skatītāji tikmēr varēja cītīgi klausīties un
vērot ideju aizstāvēšanu, jo arī mums bija jāatdod
sava balss par labu kādai no biznesa idejām. Vēlāk
tika piešķirta skatītāju simpātiju balva. Pēc darbu

aizstāvēšanas skatītāji un konkursa dalībnieki pulcējās stacijas bufetē, kur pie kafijas tases un dažādiem gardumiem katrs varēja parunāties ar konkursantiem.
Žūrija lēma, ka labākā biznesa ideja Latgalē ir Rožupes un Līvānu jauniešu iecere - „Kaņepju audums”. Viņām tika 5000 eiro prēmija. Otro vietu
ieguva ideja par sikspārņu populācijas iepazīšanu
ekskursijās Daugavpilī – 3000 eiro, bet trešajā
vietā ierindojās un 2000 eiro naudas prēmiju ieguva Kārsavas jaunietes ideja „Kaitu ustoba” jeb
„Spēļu istaba”. Skatītāju simpātijas izpelnījās sikspārņu pētītāju ekskursiju ideja. Atlikušajām divām biznesa idejām tika pateicības par piedalīšanos un kādas no daudzo atbalstītaju balvām. Savukārt mums šī bija laba iespēja daudz ko mācīties
nākotnei un aizdomāties par to, vai arī mēs nākotnē vēlētos veidot savu biznesu.

Vārkavas vidusskolas septembris
 Vārkavas vidusskolas skolotājas H. Ērgle, S. Stankeviča
1. septembrī ar krāšņiem ziediem, jaukiem skolēniem, atsaucīgiem vecākiem un smaidīgiem skolotājiem sākās jaunais mācību. Labus vēlējumus
Zinību dienā teica Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Antra
Vilcāne. Lai Zinību diena būtu priecīgāka, jautrību radīt palīdzēja animācijas filmu varonis Minjons, kurš 1., 2. un 12. klases skolēniem pasniedza
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nelielas dāvaniņas. Veiksmīgu 2015./2016.m.g.
visiem vēlēja skolas padomes priekšsēdētāja Marija Gavare. Kamēr notika klases stunda, skolēnu
vecāki pulcējās uz informatīvu sanāksmi.
Pēc klases stundas visi draudzīgā pulkā devāmies
uz Vārkavas baznīcu, lai dievkalpojuma laikā lūgtu svētību no Dieva.
3. septembrī folkloras kopa „Volyudzeite”, kā viena no dziesmu svētku laureātēm, devās uz Līvu
Akvaparku, lai 4 stundu garumā baudītu bezmaksas ūdens priekus. Pēc Akvaparka apmeklējuma
tika apmeklēta arī jūra.
Jau 4. septembrī skolā ieradās zobārstniecības
busiņš, lai daktere pārbaudītu zobu veselību un
vajadzības gadījumā tos arī salabotu. Nekas taču
nevar būt jaukāks par žilbinošu smaidu!
10. septembrī 1. - 7. klašu skolēniem, bet 11. septembrī 8.-12. klašu skolēniem notika Dzejas dienu
pasākums „Dzeja dabā kopā ar Raini, Aspaziju”,
kurš bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai. Dzejas dienu moto - „Dzeja nemelo!”
„Patiesība ir darbs. Meli ir slinkums”. Lielu darbu
šī pasākuma organizēšanā bija ieguldījušas bibliotekāres Melita un Alda. Paldies viņām! Pēc
Arendoles bibliotekāres Marijas Salcevičas ielūguma mūsu skolēni piedalījās arī Dzejas dienu
pasākumā Arendolē. Tur skolēni piedalījās gan ar
dzejas lasījumiem, gan izveidoja zīmējumu izstādi. Priecājāmies par M. Salcevičas viesmīlību.
Skolā notika Skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanas. Šogad Vārkavas vidusskolas Skolēnu parla-



menta prezidente ir Marita Ērgle (12. kl.) No 14.
septembra sākām veidot ziedu paklājus „ Sveiciens skolai jubilejā!”.
18. septembris bija mācību pārgājienu un ekskursiju diena. Ceļošanas galvenais mērķis bija tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un iepazīšanās ar viņu darba specifiku.
18. septembrī divas skolas Jaunsargu komandas
piedalījās Līvānu novada Rožupes pamatskolas
atklātajās kausa izcīņas sacensībās militarizētās
šķēršļu joslas pārvarēšanā. Komanda, kurā piedalījās: Asnāte Pujiņa, Jānis Seilis, Kristaps Pavlovs,
Dinārs Gavars izcīnīja 1. vietu un ieguva kausu.23. septembrī grupa vidusskolēnu apmeklēja
biznesa projekta konkursa „Biznesa ekspresis”
noslēguma pasākumu Daugavpilī. Skolēni tur guva labas idejas un izcilus biznesa projektu prezentēšanas paraugus.
25. septembrī svinējām Ražas svētkus, kuru laikā
ieskandinājām Miķeļdienu, priecājāmies par dārzeņu figūru izstādi, bijām kopā ar peļu ģimeni un
tirgojāmies uz nebēdu Miķeļdienas gadatirgū.
Prieks par bērnu un vecāku sadarbošanos gatavojoties šādam pasākumam.
Pēc folkloras kopas „Pelēcīši” ielūguma, 28. septembrī mūsu skolas „vālodzēni” devās uz Miķeļdienas svinībām Pelēču pamatskolā, kur kopā lustējās arī ar Salas pamatskolas folkloras kopu
„Dzeipureņš.” Jāsaka liels paldies ”Pelēcīšiem”
par izrādīto viesmīlību!

Septembris Vārkavas pamatskolā
Skaidrīte Medne, Vārkavas pamatskolas direktore

Pirmā 2015./2016. mācību gada diena sākās ar
pasākumu „Stropā iedūcās bites”, kad kopīgi skola, pagasta pārvalde un novada domes vadītāja
stropā ielikām kāres jaunajam mācību gadam,
pēc tam sekoja klases audzināšanas stundas,
svētku pusdienas un dievkalpojums Vārkavas
katoļu draudzes dievnamā.
4.septembrī piedalījāmies „Bezceļu skrējienā2015”. Septembrī skolā tika ievēlēta skolēnu padome 5 cilvēku sastāvā: Viktorija Kosnikovska
(4.kl.) Natālija Kuznecova (6.kl.), Sindija Edīte
Upeniece (7.kl.), Edgars Nikiforovs (8.kl.), Deniss Kirilovs (9.kl.).
11.septembrī pie skolas tapa ziedu un floristikas
objektu izstāde. Tā bija veltīta dzejas dienām.
Skolēni sacerēja dzeju un devās uz Vārkavas pagasta bibliotēku, kur notika dzejas pēcpusdiena.

Visiem tika dots vārds sava dzejoļa nolasīšanai.
Dzejoļus bibliotekāre iecerējusi apkopot pašgatavotā dzejas grāmatā. 12.septembrī 6 skolēni startēja Vārkavas novada 7. atklātajā čempionātā,
kur godalgotas vietas ieguva Edgars Nikiforovs.
Tūrisma diena -18. septembris. Skolēni devās
iepazīt un izpētīt meža ietekmi uz savu pagastu
un novadu. No 21.-30. septembrim skolas pagalmā tapa dārza bagātību pārvērtību izstāde
„Ķirbja kungs dižojās”. 29. septembrī 6. klases
zēni Iļja Kirilovs, Viesturs Spūlis un Rīners Matīss Armans piedalījās Preiļu novada BJC rīkotajā
tehnisko, radošo un sportisko iemaņu konkursā
„Spice 2015”. 30. septembrī vidējā vecuma grupas zēni piedalījās Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu.30. septembrī pie Vārkavas pamatskolas notika plenērs. Plenērā piedalījās Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas, Rušonas
pamatskolas, Sīļukalna uz Dravnieku pamatskolu
skolēni un vizuālās mākslas skolotāji. Skolēni
savos darbos iemūžināja gleznaino skolas apkārtni, skolotāji devās ekskursijā iepazīt Vārkavu.
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Jauns darba cēliens Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē



Velta Ziemele, Rimicānu PII vadītāja

Ar svētku rītu, ar asterēm, dālijām un gladiolām mazuļu rociņās, ar darbinieku vēlējumiem
jaunajā mācību gadā un informāciju vecākiem
Rimicānu PII avīzītē “Kamoliņš” un vecāku sapulci sācies jaunais 2015./2016.mācību gads
mūsu pirmsskolas izglītības iestādē, kuru šogad apmeklē 34 bērni.
Grupiņā “Sprīdītis” darbojas 11 bērni vecumā 5 – 6 gadi
pirmsskolas izglītības skolotājas Skaidrītes Zelčānes
vadībā. Grupiņā “Cālīši” savas bērnības dienas vada 11
mazuļi vecumā no 1,5 – 3 gadi skolotājas Gunitas Laz-

dānes vadībā, bet grupiņā “Zīļuks”- 12 bērni vecumā no
3 – 4 gadi skolotājas Evitas Jaudzemas vadībā. Grupiņās savus pienākumus apzinīgi pilda skolotāju palīgi –
Ella Januševska un Irina Kirillova, veselīgu un garšīgu
ēdienu trīs reizes dienā pasniedz pavāre Astrīda Stulpiņa, bet par telpu siltumu un mājīgumu rūpējas apkopējas Vita Stikāne un Aiga Vingre.
Gatavojoties jaunajam darba cēlienam iestādes kolektīvs ir rūpējies par sakoptas, estētiskas un drošas darba
vides uzturēšanu. Pirmsskolas skolotāja palīgs Ella
Januševska ieguldīja savu darbu, pārkrājot rotaļu laukuma elementus – vilcieniņu, rāpšanās sienu un soliņus, kā arī nokrāsoja no jauna uzstādītās šūpoles realizētā projekta “Bērnu priekam un atpūtai Rimicānos”
ietvaros. Pašnodarbinātās personas Ilmāra Upenieka
vadībā tika veikta iestādes galvenās ēkas jumta ūdens
noteku sistēmas tīrīšana, iegādātas un uzstādītas ūdens
noteku caurules ēkas priekšpusē, kā arī veikts celiņa
remonts pie iestādes ieejas durvīm – tas tika betonēts
un noklāts ar betona plāksnēm. Virtuvē tehniskos remontdarbus veica Rožkalnu pagasta pārvaldes strādnieks Agris Lazdāns, iestādes darbiniece Aiga Vingre
atjaunoja sienām krāsu, pārkrāsoja logu apmales un
trijās telpās izkrāsoja grīdu. Sabiedrisko darbu veicējs
Aivars Sparāns rūpējās par iestādes apkārtnes sakopšanu. Viņiem visiem liels paldies! Īpašs paldies Ērikas
Somes, Elīzas un Madaras Līgas Upenieces vecākiem,
kā arī Laura Ušacka ģimenei no Līvāniem, kuri bērnudārza vajadzībām uzdāvināja gultiņas un Aigai Vingrei
par uzdāvināto matraci. Lai jaunais mācību gads ir
veiksmīgs, darbīgs un interesants!

Dzejas dienas Arendolē



Arendoles bibliotēkas vadītāja Marija
Salceviča
Pavisam nemanāmi pienācis rudens ziediem
rotātais septembris. Klāt arī tradicionālās Dzejas dienas. Šogad svinam Raiņa un Aspazijas
150. dzimšanas dienu. Bet kur Rainis sasmēlās
tik daudz saules, dabas dailes un cilvēkmīlestības, kas viņu radīja par dižu, pāri savas tautas
ilgām stāvošu dzejnieku? Tadenava, Berķenele,
Vasiļova, Jasmuiža- šīs piecas vietas, vairāk vai
mazāk iekodētas Raiņa zemapziņā, veidoja viņa
pasaules uztveri visam mūžam.
11. septembrī Arendoles bibliotēkas vadītāja aicināja uz
Dzejas dienu pasākumu „Pastāvēs tas, kas mainīsies.”
Apmeklētāji varēja iepazīties ar literatūras izstādi veltītu dižgariem. Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta Some
iepazīstināja ar Raiņa un Aspazijas dzīvi un literāro
darbību. Noskatījāmies multfilmu „Zelta sietiņš”. Pēc
filmas sekoja daiļlasītāju konkurss „Ieraudzīt dzeju ar
Raiņa un Aspazijas acīm”. Dzeju lasīja: Ieva Jaunromāne - 3.kl., Elizabete Maija Some -4.kl., Ilvija Cauna 7.kl., Aurēlija Pujiņa - 8.kl., Madara Salceviča - 9.kl.,
Evija Vaivode - 10.kl., Zigmārs Lozda - 10.kl. (Vārkavas
vidusskolas skolēni); Vārkavas pamatskolas skolēni-

Lauris Pastars - 6.kl.,Edgars Nikiforovs - 8.kl., Sindija
Edīte Upeniece - 7.kl. (attēlā). Daudzi skolēni bija atsūtījuši savus zīmējums, labāka zīmētāja – Sandra Brakovska - Vārkavas vidusskolas 4.kl. skolniece.
Folkloras kopas „Dzeipurs” izpildījumā skanēja dziesmas „Circenīša Ziemassvētki” (Aspazijas vārdi) un
„Mūsu zeme” (Raiņa vārdi). Pasākuma noslēgumā, ievērojot mūsu vietējās tradīcijas, visi tikai aicināti pie
tējas galda. Paldies skolotājām - Helēnai Ērglei, Silvijai
Stankevičai, Kristīnei Pauniņai, visiem skolēniem un
ikkatram šī pasākuma dalībniekam!

No 29.09.– 11.10. Vārkavas pagasta bibliotēkā apskatāma Vārkavas pamatskolas vizuālās
mākslas skolotājas, mākslinieces Astrīdas Spūles un Vārkavas vidusskolas skolnieces Amandas
Spūles darbu izstāde „Skolotājs un viņa skolēni”.
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AKTUĀLI
Rimicānos tikās ar Eiroparlamenta deputāti



Maija Praņevska, Vārkavas
novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

18. septembrī Rimicānos, biedrības „Dzintars 2007” telpās, notika Vārkavas un Līvānu novada
iedzīvotāju tikšanās ar Eiropas
Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Tikšanās galvenais mērķis bija
iedzīvotāju vēlme parādīt, cik ļoti
nepieciešams valsts vietējās nozīmes autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Upmala – Sīļi remonts un
pateicības izrādīšana deputātei
par pirmajiem spertajiem soļiem
šī ceļa uzlabošanā. Tikšanos rīkoja biedrības „Rožupes sabiedriskais centrs” valdes priekšsēdētāja, uzņēmēja Sandra Jēgermane,
kura apvieno pie šī ceļa dzīvojošo
centienus panākt tā remontu,
resp., iedzīvotāji vēlas, lai tas tiktu asfaltēts, izmantojot pēdējā
laikā izplatīto tehnoloģiju –
šķembu segumu, kas pamatnei
piesaistīts ar bitumena emulsiju.
Minētais ceļš šķērso Līvānu, Vārkavas un Daugavpils novadus,
ziemeļdaļā tas savienojas ar reģionālo autoceļu P63 Līvāni – Preiļi (pie Rožupes), bet dienviddaļā
ar - P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi; tas
ved gar Rožupi, iet caur Rimicāniem, Arendoli. Šī valsts ceļa stāvoklis iedzīvotājus neapmierina
jau sen - tas ir nolietots, ļoti bedrains, pēc lietavām grūti izbraucams, rada putekļus. Greiderēšana novērš šīs nebūšanas tikai uz
īsu brīdi. (Iedzīvotāji pieminēja
arī pirms dažiem gadiem notikušu letālu iznākumu, kas piemeklēja kādu braucēju, kura transportlīdzeklis bija ticis vietā, kur
ceļa segums bija izdangāts līdz
smiltīm. Un šādi seguma iesēdumi uz ceļa veidojas regulāri.) Protams, gan pašvaldības, gan iedzīvotāji attiecīgajām instancēm ir
lūguši šī ceļa uzlabošanu, taču šie
lūgumi allaž ir atdūrušies pret
finansējuma trūkumu, un cilvēki

ar laiku samierinās un norimst.
Šobrīd šī ceļa uzlabošanas jautājums atkal ir aktualizēts, deputātes vārdiem runājot - „izskatās
cerīgi”, un, iespējams, tuvākajos
3 gados vainagosies panākumiem.
Pirmie soļi tā uzlabošanā, kā
augstāk minēts, jau ir sperti: šovasar, kā vēsta Līvānu novada
pašvaldība, a/s „Valsts autoceļu
uzturētājs" Līvānu novada Rožupes pagastā šim ceļam ir veicis
asfaltēšanas darbus 500 metru
garā posmā.
Taču šis 41, 4 km garais ceļš visvairāk šķērso Vārkavas novada
teritoriju – tas caurvij Rožkalnu
pagastu visā tā garumā. Šī novada administratīvā vienība, kurā
dzīvo tikai 751 iedzīvotājs, ir ekonomiski spēcīgākais un progresīvākais novada pagasts. Ir apkopota informācija, ka tajā ir 44
ražojošas zemnieku saimniecības, 39 ražojošas piemājas saimniecības un 51 saimniecība, kas
ražo pašpatēriņam; lauksaimnieki galvenokārt nodarbojas ar piena un gaļas ražošanu, liela daļa
saimniecību ir bioloģiskās produkcijas ražotāji. Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas
Rožkalnu pagastā uz 2015. gada
aprīli bija reģistrēti 3465 liellopi,
tai skaitā 1588 govis, 361 zīdītājgovs, 197 cūkas, 444 aitas; 126
novietnes ar lopiem, no tām 25
novietnes ar 21 – 50 liellopiem,
16 – ar 51 – 100 liellopiem, 6 - ar
101 – 200 liellopiem, 1 ar 201 –

500 liellopiem. Protams, šie
skaitļi mainās, jo lauksaimnieki
nemitīgi attīsta savas saimniecības. Pagastā ir arī 2 kokapstrādes
uzņēmumi, 1 viesu māja un unikāli tūrisma objekti - Arendoles
muižas komplekss, Arendoles
Svētās Dievmātes Romas katoļu
draudzes baznīca, Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca. Gar ceļu vijas Dubna, kuras
krasti daudzviet ir ļoti gleznaini
un jau sakopti. Ja kādreiz tiks
atrisināts jautājums par tās pilnīgu iztīrīšanu un sakopšanu, novadā var attīstīties ūdens tūrisms. Dubna ir arī ļoti iecienīta
makšķernieku vidū. Savukārt pagasta administratīvajā centrā Rimicānos, caur kuriem stiepjas
autoceļš, atrodas pagasta pārvalde, pakalpojumu telpa, kur pieņem Sociālais dienests, pirmsskolas izglītības iestāde (pašlaik
to apmeklē 34 bērni), ir labiekārtots bērnu rotaļu laukums, liels
Kultūras nams, bibliotēka, mazumtirdzniecības veikals, sabiedriskais centrs „Vārkavas novada
pensionāri”, pieejami friziera pakalpojumi, ir sporta laukums,
Rimicānu Mūžizglītības iespēju
centrs, Rimicānu novadpētniecības ekspozīcija, trenažieru zāle,
ļoti aktīvi darbojas biedrība
„Dzintars 2007”. 7 km no Rimicāniem, nogriežoties no šī ceļa un
pabraucot aptuveni 1 km, iedzīvotāji nokļūst novada administratīvajā centrā Vecvārkava.
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Autoceļa uzlabošana nepieciešama uzņēmēju atbalstam, jo tas ved uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem, nodrošina kokapstrādes izejmateriālu piegādi ražotnēm, dod iespēju amatniekiem un mājražotājiem nokļūt produkcijas realizācijas vietās, iedzīvotājiem - pie
kvalificētiem medicīnas speciālistiem, mācību
iestādēs, iepirkšanās vietās u.c., kā arī vietējie
iedzīvotāji pa to dodas, lai saņemtu pakalpojumus, kas pieejami pagasta un novada administratīvajos centros, ceļa uzlabošana veicinātu arī
tūrisma attīstību.
Ņemot vērā finansējuma apmērus un ļoti daudzu
valsts autoceļu neapmierinošo stāvokli, pašvaldības Valsts autoceļu sakārtošanas programmai
2014.-2020. gadam varēja ieteikt tikai 2 ceļa posmus. Vārkavas novada pašvaldības dome lēma,
ka visvairāk uzlabojumi nepieciešami autoceļam,
kas ved no novada administratīvā centra Vecvārkavas uz Vārkavu un no Vecvārkavas uz Kalupi.
Kā zināms, šogad šis pirmais, 7,6 km garais
valsts vietējā autoceļa V751 Upmala-AnčkiniPieniņi-Kausa ceļa posms no Vecvārkavas uz
Vārkavu, ir saremontēts un asfaltēts, līdz ar to
novada iedzīvotāji beidzot uz Preiļiem var aizbraukt pa kvalitatīvu ceļu, bet par autoceļa V678
Līksna – Kalupe - Upmala - Rožupe 12 km garo
ceļa posma asfaltēšanu šobrīd notiek intensīvas
sarunas. Šī ceļa posma uzlabošana dotu

iedzīvotājiem
komfortablākos
braukšanas
apstākļos tikt uz Daugavpili. Pašvaldība ļoti
atbalsta augstākminēto iedzīvotāju iniciatīvu un
cer, ka abas ieceres tuvākajā laikā īstenosies.
Inese Vaidere iedzīvotājiem pastāstīja arī par
savu darbu Eiropas Parlamentā, informēja par
savu oficiālo mājaslapu internetā, komentēja aktuālākās globālās problēmas un atbildēja uz jautājumiem. Tikšanās dalībnieki lielākoties bija
lauksaimnieki, viņus šobrīd visvairāk satrauc zemās piena iepirkuma cenas, plānotā nekustamā
īpašuma nodokļa paaugstināšana, degvielas marķēšana u.c. Deputāte savas kompetences ietvaros
sniedza atbildes, kā arī mudināja iedzīvotājus būt
sociāli aktīvākiem, nesamierināties ar problēmām, nenoklusēt nebūšanas, bet gan vērsties pie
saviem pārstāvjiem vai pašiem apvienot spēkus,
lai kaut ko vērstu par labu. Tikšanās bija ļoti saistoša, iedzīvotājiem bija iespēja ielūkoties Eiropas
Parlamenta deputāta darba ikdienā, uzzināt
jaunus faktus, paust savu viedokli, kā arī pastāstīt par savām problēmām. Uz tikšanos bija ieradies arī augstās viešņas dzīvesbiedrs, sporta žurnālists Arturs Vaiders, kas ir novadnieks – viņa
dzimtas saknes ir Vārkavas novadā. Arī viņš sniedza savu redzējumu daudzos jautājumos, kā arī
pēc tikšanās daudzi vīrieši izmantoja iespēju ar
viņu apspriest sporta aktualitātes.

DAŽĀDI
Vecvārkavā un Vārkavā jau ir pieejami šķiroto
atkritumu laukumi, taču atkritumu šķirošana
bieži vien iedzīvotājiem vēl nav kļuvusi par dabisku un ierastu ikdienas sastāvdaļu. Vēlreiz
atgādinām, kāpēc atkritumi ir jāšķiro!

Šķirot ir moderni!



Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada iedzīvotājiem piedāvā iespēju dzīvot videi draudzīgi, šķirojot atkritumus. Pārstrādei derīgos atkritumus šķirot mūs mudina rūpes
par dabu un par pašu un savu bērnu nākotni. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus, jo otrreiz pārstrādājamie atkritumi nonāk jaunā apritē
un no tiem ražo jaunas preces.
Šķirojot atkritumus, jāpievērš uzmanība, ka uz
konteineriem ir krāsainas informatīvas uzlīmes
ar norādēm, kādiem atkritumiem konteiners paredzēts. Aicinām cilvēkus šķirot atbildīgi, ievērot
šīs norādes un mest konteineros tikai un vienīgi
tādus atkritumus, kādiem tie paredzēti! Nepareizi

sašķiroti atkritumi bojā pārstrādei derīgos, piemēram, slapjš un pārtikas atliekām notašķīts papīrs atkārtotai pārstrādei neder.
Konteineros ar dzelteniem vākiem drīkst mest
visu veidu papīru (avīzes, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles,
plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE), izskalotas tetrapakas,
skārdenes un konservu bundžas.
Stiklam paredzētajos konteineros ar zaļiem vākiem drīkst izmest tikai un vienīgi stikla pudeles un stikla burkas, bet nekādā gadījumā ne
lampas, ne spoguļus, ne balzama pudeles, ne logu
stiklu.
Ja mājās ir sakrājies daudz makulatūras, stikla
pudeļu un burku vai logu stikla, to paši varat nogādāt un atstāt SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos
pieņem bez maksas. Iespējams pieteikt arī SIA
„Preiļu saimnieks” transportu. Ja vēlaties atbrīvoties no vecās sadzīves tehnikas, tā jāatstāj uz
rampas Mehanizatoru ielā 1, Preiļos. Sīkāka informācija, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai
Igolniecei pa tālr. 29420721.
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Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!

jums. Viduslatgales pārnovadu fonds: aicinām
ziedot, lai Mūsu bērni turpina izkopt talantu un
mācoties kļūst par dižām mūzikas un mākslas
izcilībām.
Jūs varat ziedot:
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ. Nr. 40008210954
Adrese: Kooperatīva iela - 6, Preiļi, LV–5301
Konta nr. : LV35UNLA0050021079970
A/S „SEB
Banka”
Maksājuma mērķis: ziedojums
stipendiju
programmai.

Viduslatgales pārnovadu fonds 2014. gadā
izveidoja stipendiju
programmu un piešķīra mācību stipendijas
22 bērniem un jauniešiem mākslā un mūzikā.
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu
apkaimēs ir centīgi un izcili talantīgi bērni un
jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas
prasmes mācoties mākslas un mūzikas skolās,
piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos
un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami ! Ziedojot Viduslatgales pārnovadu fondam, Jūs
nepieciešamie resursi, lai segtu mācību maksas, varat saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus
instrumentu nomas un citas izmaksas, tādēļ 85% apmērā (uzņēmumiem) vai 23% apmērā
VLPF ir izveidota stipendiju programma. Tās (privātpersonām) no ziedojuma summas.
mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu izcilīPapildu informācija:
bai un talantiem mākslas un mūzikas jomās.
Valija Vaivode valdes locekle – 22026684,
Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie
e-pasts: vlpn@inbox.lv, www.vlpf.lv
sasniegumi un izaugsmes perspektīvas. Programmas kopējo budžetu veido labvēļu ziedo-

Oktobrī SEB bankas filiāle Rēzeknē pārceļas uz
jaunām telpām
Ņemot vērā šogad plānoto
klientu apkalpošanas vietu attīstību, sākot ar 12. oktobri,
SEB bankas Rāznas filiāle mainīs nosaukumu uz Rēzeknes
filiāle un atradīsies jaunās telpās – ēkā, kur atrodas arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka.
Rāznas filiāle, kas šobrīd atrodas Atbrīvošanas alejā 98, līdzšinējā adresē klientus apkalpos
līdz piektdienai, 9. oktobra darba dienas beigām – plkst.
17:00. Sākot ar pirmdienu, 12.
oktobri, gaidīsim klientus jaunajās telpās Atbrīvošanas alejā
81.
SEB bankas Rāznas filiāles vadītāja Sanita Adricka: „SEB
bankas Rēzeknes filiālē tiks no-

drošināta ne tikai mūsdienīgas,
klientu vajadzībām atbilstošas
telpas un iekārtojums, bet arī
ērta autostāvvieta bankas klientiem ēkas iekšpagalmā. Jaunajās telpās vairāk uzmanības vēlamies veltīt, sniedzot klientiem
finanšu konsultācijas, taču tāpat kā līdz šim filiāles darbinieki turpinās apkalpot arī skaidras naudas darījumus. Līdz ar
atrašanās vietas maiņu, esošais
iemaksas/izmaksas bankomāts
Atbrīvošanas alejā 98 tiks pārvietots uz jaunajām telpām un
nebūs pieejams tikai īslaicīgi –
no šī gada 9. oktobra plkst.
12:00 līdz 10. oktobra plkst.
12:00, bet pēc tam vienlaikus
ar Rēzeknes filiāles atvēršanu
Atbrīvošanas alejā 81, būs pieejams klientu pašapkalpošanās
zonā katru dienu no plkst.
06:00 līdz plkst. 23:00. Turpat

Aicina pieteikties ASV FLEX apmaiņas
programmai!

ASV vēstniecība Latvijā un Amerikas starptautiskā izglītības padome līdz šā gada 16.oktobrim aicina skolēnus pieteikties FLEX apmaiņas programmā. Programmas mērķis ir dot iespēju talantīgiem un zinātkāriem Latvijas skolēniem nākamajā mācību gadā mācīties Amerikas skolā un dzīvot viesģimenē. Dalība programmā ir bez maksas. Vairāk informācijas
www.varkava.lv/Jaunumi.

klientiem būs iespēja veikt arī
bezskaidras naudas darījumus
internetbankas terminālī.”
Filiāles darba laiks paliks
nemainīgs: darba dienās no
plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00;
sestdienās un svētdienās filiāle
nestrādās.
Klientu pašapkalpošanās
zonā piekļuve internetbankas
terminālam un iemaksas/
izmaksas bankomātam būs katru dienu no plkst. 06:00 līdz
plkst. 23:00.
Skaidras naudas izmaksa
klientiem būs pieejama tuvumā esošajos SEB bankas
izmaksas bankomātos:
 veikalā „Maxima”, Atbrīvošanas alejā 141a no plkst.
8:00 līdz plkst. 22:00;
 veikalā „Maxima”, Maskavas ielā 16, visu diennakti.

Piedāvā apmācības
„Latvijas Mednieku apmācību
centrs” organizē kursus mednieka
un medību vadītāja apliecības iegūšanai Vecvārkavā un Preiļos. Kvalitatīva, profesionāla apmācība. Pieteikties pa tālr.29282027 vai
www.lmac.lv.

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2015. gada 7. oktobrī

12
Svecīšu vakari Vārkavas
novada kapsētās 2015. gadā
17. oktobrī Rožkalnu pagastā:
Lazdānu kapos plkst.12.00;
Āpšu kapos plkst.13.00;
Strodu kapos plkst.14.00;
Augšmuktu kapos plkst.15.00.
24.oktobrī Vārkavas pagastā:
Klaparu kapos plkst.12.00;
Borbaļu kapos plkst.13.00;
Stabuļnīku kapos plkst.14.00;
Pilišku kapos plkst.15.00.
31.oktobrī Upmalas pagastā:
Vanagu kapos plkst.14.00;
Vārkavas kapos plkst.15.30.
Aicinām sakopt aizgājēju atdusas vietas. Iedegsim svecītes, lai godinātu
Mūžības ceļos devušos tuvinieku un
draugu piemiņu!
Piedāvā izpētīt dzimtas, mājvietu, zemnieku saimniecību, iestāžu, organizāciju, pagastu u.c. vēsturi
Izpēte tiek veikta, pārsvarā izmantojot nepublicētus un mazpazīstamus materiālus, kas glabājas Latvijas arhīvos un bibliotēkās: dokumentus latīņu, vācu, krievu un latviešu valodās, kā arī dažādu laiku presi, literatūru, vēstures avotu publikācijas, attēlus un kartes.
Izpētes rezultāti: zinātniskais pētījums, rakstīto avotu teksti un to tulkojumi, attēli, dokumentu digitālās kopijas, pēc darba pabeigšanas tiek nodoti pasūtītājam ar publicēšanas
tiesībām. Šos materiālus vēlāk iespējams izmantot stāstījumu un programmu apmeklētājiem veidošanai, izglītojošo pasākumu un prezentāciju sagatavošanai, dažādām publikācijām, brošūrām un grāmatām, kā arī kultūras
pieminekļu obligātajai izpētei pirms restaurācijas. Par autoratlīdzību un darba izpildes termiņu izpētes veicējs vienojas ar pasūtītāju,
vadoties pēc konkrētā objekta izpētes apjoma
un laika, kas nepieciešams izpētes veikšanai.
Interesentus lūdz sazināties elektroniski –
agrisdzenis@inbox.lv, vai telefoniski 28122513. Agris Dzenis, mag. hist. Kandavā
(dzimtas saknes ir no Vārkavas pagasta Piliškām).

VĀRKAVAS VIDUSSKOLAI - 95!
Vārkavas vidusskola gaida visus
absolventus, bijušos skolas darbiniekus un skolotājus uz tikšanos skolas 95 gadu jubilejā šī
gada 24. oktobrī plkst. 18.00!
Jubilejas programma: no plkst.17.00 – 18.00 absolventu reģistrācija, iepazīšanās ar skolu, izstāžu
un skolas vēstures liecību apskate; plkst.18.00
svētku koncerts Vārkavas vidusskolas svinību
zālē; piedalīšanās fotosesijās; absolventu jauko
atmiņu vakars klasēs; plkst.22.00 atkal skanēs
skolas valsis kopā ar grupu „Miggla”. Līdzi jāņem
„groziņš”. Tālr. uzziņām: 65326655, 28238094.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr.
28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.
Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Maija Praņevska
(mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai
maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums Maija Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri.
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Izdevumā izmantotas: J. Pūgas, E.Jaudzemas, S.Stivriškas,
M.Malnača, M. Praņevskas fotogrāfijas.

